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BASES DEL CONCURS DE DIBUIX #MATEALESTIGMA 2020 

 

 

Es consideren aptes per a participar en la present convocatòria, els treballs que compleixin els 

requisits següents: 

 

Es podran presentar tots els nens fins a 17 anys, per a la categoria infantil i juvenil. 

 

Es podran presentar tots els adults majors de 18 anys, per a la categoria d'adults. 

 

Complir amb la temàtica establerta: Com creus que ha impactat en coronavirus en la salut 

mental? ¿S'ha estigmatitzat als que ha patit més amb la pandèmia? Què s'hauria de fer 

per revertir els efectes del coronavirus en la salut mental? 

 

Els participants tenen llibertat per utilitzar la tècnica que desitgin (llapis, ceres, temperes, 

aquarel·la ...). No es valorarà més la utilització d'una tècnica o una altra, sinó l'originalitat de 

l'dibuix i la qualitat del mateix, tenint present l'edat del seu autor, així com la seva idoneïtat 

per a poder convertir-se en mural, si arriba el cas. 

 

Només es podrà presentar un dibuix per persona que haurà de ser original i no copiat. 

 

El dibuix es realitzarà en format foli DIN A4. El dibuix anirà sense dades personals. El termini 

límit de presentació de dibuixos serà el 30 de setembre de 2020 i els dibuixos es lliuraran via 

correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: 

administracion@hestiafundación.org, acompanyat amb les següents dades personals: nom, 

edat, lloc de residència i un telèfon de contacte. 

 

Per als participants menors d'edat s'adjuntarà una autorització signada pels pares on a més de 

constar el nom i cognoms del menor. És imprescindible que els pares o tutors legals signin 

l'autorització en la que consenten la participació del menor, accepten les bases i atorguen la 

seva conformitat a l'exposat en la mateixa. 
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Les bases del concurs es publicaran a la pàgina web de la Fundació Hestia 

(hestiafundacion.org). 

 

Jurat: compost per un representant de cadascuna de les entitats organitzadores, seleccionarà 

els dos dibuixos guanyadors. Es comunicarà el premi via telefònica i a través de mitjans de 

comunicació i xarxes socials. 

 

La participació en el concurs suposa la cessió del dibuix per a la seva incorporació a l'exposició 

commemorativa de l'DMSM 2020 que albergaran l'Hospital Mateu Orfila la primera setmana 

d'octubre i el Pavelló Menorca, respectivament, coincidint amb l'inici de la temporada, sempre 

que les condicions epidemiològiques ho permetin. 

 

PREMIS: Dos abonaments de temporada + bufanda + samarreta de l'Hestia Menorca per a 

cada un dels premiats. 

 

CESSIÓ DE DRETS 

 

La participació en el concurs implica la cessió a Ib-Salut i Fundació Hèstia, de tots els drets 

d'explotació de les obres objecte d'aquest concurs. L'Àrea de Salut de Menorca queda 

autoritzat, en virtut de la present cessió, dels drets de reproducció, distribució, publicació i la 

seva posterior difusió, sense ànim de lucre, a través de mitjans de comunicació, webs i xarxes 

socials (de l'Àrea de Salut de Menorca, OSMIB, Ib-salut, GOIB, Consell Insular de Menorca, 

Fundació Hestia, Hestia Menorca, Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca) sempre 

que es respecti el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de 

Dades Personals i garantía dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament 

Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 

que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) 

respecte als participants de el present Concurs. 

 

Els esmentats drets es cedeixen pel terme màxim que preveu el Text refós de la Llei de Propietat 

Intel·lectual i per al seu exercici en tot el món. 
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En participar en el concurs, el candidat afirma que la seva obra és un treball original i individual, 

que el participant és l'únic propietari de la feina i que cap tercer és propietari, té drets d'autor 

o marca registrada de l'obra presentada, ni ostenta cap dret de propietat industrial o 

intel·lectual algun sobre l'obra presentada. El participant eximeix de qualsevol tipus de 

responsabilitat als convocants de l'concurs davant  

 

 

qualsevol demanda o reclamació formulada per part de tercers sobre vulneració de cap dret 

de propietat industrial o intel·lectual relacionada amb l'obra presentada 

 

Política de privacitat 

Segons la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia 

dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 

d'abril de 2016; l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat i manual 

de responsabilitat de Àrea de Salut de Menorca. Vostè podrà exercir els drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal 

enfront de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, Ronda Malbuger 1, Maó, 07703, Illes 

Balears, mitjançant escrit dirigit a l'responsable de l'Arxiu . Atenent al que estableix l'article 14.2 

de l'R.D. 1720/2007, l'informem que si en el termini de 30 dies no manifesta la seva oposició, 

entendrem que consent el tractament de les seves dades. 

 

RESOLUCIÓ FINAL 

El jurat resoldrà qualsevol incidència que pugui produir-se. Aquesta serà irrevocable. L'entitat 

organitzadora no es farà responsable de qualsevol pèrdua fortuïta que pugui produir-se. 

 

Les bases de l'concurs es podran consultar a la pàgina web de la Fundació Hestia, a més del 

resultat final amb els guanyadors i els finalistes. 

 

 


